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ข้อบังคับบริษัทในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ข้อ 19 ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี้ ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได ้ในกรณีท่ีเลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) ในกรณีเลือกตัง้บคุคลเป็นกรรมการ ใหบ้คุคลท่ีไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้

เป็นกรรมการเท่ากับจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครัง้นั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้ับการ

เลือกตัง้ในลาํดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีพึงจะมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้

ประธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ข้อ 20 ผูท่ี้จะเป็นกรรมการของบรษิัทไดต้อ้งประกอบดว้ยคณุสมบตัิดงันี ้

(1) ตอ้งเป็นบคุคลธรรมดาและบรรลนิุติภาวะ 

(2) ไม่เป็นบคุคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 

(3) ไม่เคยรบัโทษจาํคกุโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสดุใหจ้าํคกุในความผิดเก่ียวกบัทรพัยท่ี์ไดก้ระทาํโดยทจุรติ 

(4) ไม่เคยถกูลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์าร หรือหน่วยงานของรฐัฐานทจุรติต่อหนา้ท่ี 

ข้อ 21 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาํปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวน

กรรมการทัง้หมด ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกบัส่วนหน่ึง

ในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลากกัน ส่วนปีหลงั ๆ 

ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

กรรมการซึ่งพน้จากตาํแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัตาํแหน่งอีกได ้

ข้อ 26 กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือ

ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองใน

สาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ โดยอาจกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจาํนวนแน่นอน

หรือวาง เ ป็นหลัก เกณฑ์เฉพาะ และจะกําหนดไว้ เ ป็นคราว  ๆ  ห รือให้มี ผลตลอดไปจนกว่ า ท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้จะมีมตเิปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตาม

ระเบียบของบรษิัท 

การเรียกประชุม 

ข้อ 37 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจาํปี ภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของ

รอบปีบญัชีของบรษิัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการเรียกประชุม 
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ผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 

การประชุมผูถื้อหุน้อาจจดัใหม้ีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้และใหม้ีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการท่ี

บัญญัติไว้ในกฎหมาย ทั้ง นี ้ การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิ ธีการ 

ท่ีกฎหมายกาํหนด และตามมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศตามท่ีกาํหนดไวใ้น

กฎหมาย 

ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งถือหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมดจะ

เขา้ชื่อกันทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดแ้ต่ตอ้งระบุเร่ืองและ

เหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการ

ประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนัหรือผู้

ถือหุน้คนอ่ืน ๆ รวมกัน ไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัครบ

กาํหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ในกรณีเช่นนีใ้หถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท

ตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคหา้ครัง้ใด จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่ง

มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 39 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบชดใช้

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ข้อ 38 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือ

ทราบ เพ่ืออนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้้

ถือหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจด็ (7) วนักอ่นวนัประชมุ ทัง้นี ้การเปิดเผยคาํบอกกล่าวนดัประชมุใหเ้ป็นไป

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ทั้งนี ้สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้สาํนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกลเ้คียงตามท่ี

คณะกรรมการจะกาํหนดก็ได ้

องคป์ระชุม 

ข้อ 39  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน 

หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วม

ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้น 

รอ้งขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นรอ้งขอให ้

นดัประชมุใหม่ และในกรณีนีใ้หส่้งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุ

ครัง้หลงันี้ไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
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ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะทาํใบมอบฉันทะในการเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนไดค้ราวละไม่เกินหน่ึงใบตามแบบท่ีนาย

ทะเบียนกาํหนด และใหส่้งมอบต่อประธานกรรมการหรือผูท่ี้เป็นประธานกาํหนด ณ สถานท่ีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉันทะ

จะเขา้ร่วมประชุมและผูร้บัมอบฉันทะเพ่ือการดังกล่าวนัน้จะมีเพียงบุคคลเดียวเท่านัน้ไม่ว่าผูถื้อหุน้นั้นจะถือหุน้ของ

บรษิัทมากหรือนอ้ยเพียงใดก็ตาม 

ข้อ 40 ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ี

ประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชมุเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชมุ

ดงักล่าว 

การออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 41 ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหน่ึง (1) มีเสียงหน่ึง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วน 

ไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง

กรรมการ และมติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 

ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบรษิัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทหรือบางส่วนท่ีสําคัญ 

การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนใดเขา้จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี

วตัถปุระสงคเ์พ่ือแบ่งผลกาํไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

(ฉ) การเลิกบรษิัท 

(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิัท และหลกัทรพัยอ่ื์น ๆ ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(ซ) การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอ่ืน 

ข้อ 42 การลงคะแนนลับอาจจะทาํไดเ้มื่อผู้ถือหุ้นอย่างน้อย (5) คนรอ้งขอก่อนท่ีจะมีการลงคะแนนและท่ีประชุมลงมติให้

ลงคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั 

เมื่อมีการรอ้งขอใหม้ีคะแนนลบั ใหป้ระธานในท่ีประชมุเป็นผูก้าํหนดวิธีการลงคะแนนลบัดงักล่าวนัน้ 

ข้อ 43 กิจการท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีพึงเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) พิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษิัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
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(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีกาํไรขาดทนุ 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวะระ 

(5) พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี และ 

(7) กิจการอ่ืน ๆ 

เงนิปันผลและเงนิสาํรอง 

ข้อ 51 หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงิน

ปันผล 

เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั เวน้แต่ในกรณีบรษิัทออกหุน้บรุมิสิทธิและกาํหนดใหหุ้น้บุริมสิทธิ

ไดร้บัเงินปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงินปันผลตามท่ีกาํหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้ง ไดร้บัอนุมัติ

จากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบรษิัทมีผลกาํไรสมควรพอท่ีจะ

ทําเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทาํภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วันท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการลงมติ 

แล้วแต่กรณี ทั้งนี ้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน 

หนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

ข้อ 52 ในกรณีท่ีบริษัทยังจาํหน่ายหุน้ไม่ครบตามจาํนวนท่ีจดทะเบียนไว ้หรือบริษัทไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้ บริษัทจะ

จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุน้สามญัใหม่ใหแ้กผู่ถื้อหุน้โดยไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ก็ได ้

ข้อ 53 บริษัทต้องจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละห้า (5) ของกําไรสุทธิประจาํปี 

หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสาํรองนี้จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทุน 

จด ทะเบียน 

การเพิ่มทุน 

ข้อ 54 บริษัทอาจเพ่ิมทุนจากจาํนวนท่ีจดทะเบียนไวโ้ดยการออกหุน้เพ่ิมทุน โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หุน้ท่ีเพ่ิมขึน้จะเสนอ

ขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้และจะเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามส่วนท่ีผูถื้อหุน้แต่ละคนมีอยู่แลว้ก่อน หรือจะ

เสนอขายต่อประชาชนหรือบคุคลอ่ืนไม่ว่าทัง้หมดหรือแค่บางส่วนก็ได ้ทัง้นีต้ามมติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

************************************************************** 


